
Op vrijdag 5 oktober 2012 zijn de balies van de afde-
ling Dienstverlening de gehele dag gesloten! 
Vanwege de overgang op een nieuw computersysteem 
zijn de balies van de afdeling Dienstverlening op vrij-
dag 5 oktober 2012 de gehele dag gesloten! De afde-
ling is die dag ook niet telefonisch bereikbaar. 
Op maandag 8 oktober wordt het nieuwe systeem 
in gebruik genomen. Het kan zijn dat op die dag de 
wachttijden aan de balies e.d. enigszins langer zijn 
dan u gewend bent. Excuus voor de eventuele over-
last!

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Dorpsstraat 32 / Helling 12, het maken van een zelfstan-

dige woning op de 1e verdieping;
- Mendelstraat 74, het plaatsen van een schoorsteen;
- Uiterweg 84, het slopen en bouwen van een woning;
- Van Cleeffkade 15, het plaatsen van reclame;
- Wissel 25, het plaatsen van een dakkapel.

verleende omgevingsvergunningen, reguliere 
procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van ver-
zending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg 289, het aanleggen van kabels en leidin-

gen.

verleende omgevingsvergunning, uitgebreide 
procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een vergunning hebben verleend voor het bouwen 
van een woning aan de 

- Hornweg 233 te Aalsmeer.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 21 juni 2012 
besloten om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
af te geven ten behoeve van de voorgenomen vergunning. De 
aanvraag, de beschikking en de verklaring van geen beden-
kingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
vrijdag 14 september 2012 gedurende zes weken ter inzage 
in het gemeentehuis te Aalsmeer, balie 9. Op grond van arti-
kel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank van Amsterdam.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 12 september 2012.  

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

Wet ruimtelijke ordening

vooraankondiging bestemmingsplan ‘kudelstaart op on-
derdelen’ 
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, overeen-
komstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro), bekend dat zij voornemens zijn het bestemmingsplan 
“Kudelstaart op onderdelen” voor te bereiden. Het plange-
bied heeft betrekking op enkele verspreid liggende gronden, 
waaronder het perceel aan de Kudelstaartseweg 225 en de 
Kudelstaartseweg 243. Ook de gronden die globaal zijn gele-
gen tussen de Herenweg 19-59 en de Bilderdammerweg (ook 
wel bekend als Westeinderhage) behoren tot het plangebied.

Aanleiding
Op 21 februari 2008 heeft de gemeenteraad het bestem-
mingsplan “Kudelstaart 2006” vastgesteld. Vervolgens heb-
ben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 28 oktober 
2008 besloten over de goedkeuring van het bestemmings-
plan. Daarbij is aan enkele planonderdelen goedkeuring ont-
houden. 
Als gevolg van deze onthouding van goedkeuring resteren er 
in Kudelstaart een aantal percelen waar het oorspronkelijke 
bestemmingsplan uit 1949, 1969 of 1992 rechtskracht heeft 
behouden. Op grond van de Invoeringswet Wet ruimtelijke 
ordening dienen deze bestemmingsplannen voor 1 juli 2013 
te worden herzien.

Doelstelling
Het bestemmingsplan “Kudelstaart op onderdelen” is op-
genomen in de Integrale Nota Actualisering Bestemmings-
plannen, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 2 de-
cember 2010. Deze nota bevat een uitvoeringsprogramma 
voor de herziening van verouderde bestemmingsplannen in 
de periode 2011 tot 2015. De bestemmingsplannen die deel 
uitmaken van het actualiseringprogramma zijn overwegend 
conserverend van aard en beogen geen nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen mogelijk te maken. 

Inspraak en zienswijzen
Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat 
er over dit voornemen geen stukken ter inzage worden ge-
legd, geen gelegenheid wordt geboden om een zienswijze 
naar voren te brengen en geen onafhankelijke instantie in de 
gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen. 

Het ontwerp van het bestemmingsplan wordt in het vierde 
kwartaal van 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegd. 
De kennisgeving van de terinzagelegging wordt vooraf gepu-
bliceerd in de Nieuwe meerbode, de Staatscourant en op de 
gemeentelijke website: www.aalmeer.nl. Dan bestaat ook de 
mogelijkheid om een zienswijzen over het plan naar voren te 
brengen, als bedoeld in afdeling 3.4. van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). Voor meer informatie over dit voorne-
men kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke 
Ordening op telefoonnummer 0297 - 387 742. 

publicatie melding artikel 8.40 Wet 
milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken bekend dat zij van de volgende inrichting een mel-
ding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben 
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene 
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht 
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In 
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene 
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Stieva Metaalbewerking 
Adres : Molenvlietweg 10
Plaats : 1432 GW Aalsmeer
Datum  : 29 augustus 2012

officiële mededelingen
13 september 2012

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening. 

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen,  tel. 0297-387575. Op de agenda 
staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.

ter inzage bij de afdeling dienstverlening, 
balie 5 ( Week 37) 

t/m 20-09 HIBRA op het bedrijventerrein Hornmeer, op 8 
september van 19.00-23.00 en 9 september van 
08.00–20.00 uur; Night Windsurf op zaterdag 15 
september 2012 van 17.00-24.00 uur in de Wes-
teinderplassen, vanaf het surfeiland Vrouwen-
troost; Najaarsconcert in Bloemhof op 13 okto-
ber 2012 van 20.00-22.30 uur;

t/m 25-09 APV Vergunningen: Summer Dance op het Surfei-
land op 18 augustus van 13.00-01.00 uur; After-
party Summer Dance in Crown Business Studio’s 
op 18 augustus van 22.00-05.00 uur; Gewijzig-
de vergunning bloemencorso van 1 september 
naar 15 september 2012; Gewijzigde vergunning 
bloemencorsotentoonstelling van 2 september 
naar 16 september 2012;

t/m 27-09 APV Vergunning: Café bar Joppe voor 3 op 4 sep-
tember en 5 op 6 september 2012 tot 02.00 uur;

t/m 28-09 Kennisgeving besluit bodemkwaliteit regionale 
bodemkwaliteitskaarten en de Nota bodembe-
heer;

t/m 05-09 APV Ventvergunning: om var 6 t/m 25 augustus 
2012 in de gemeente langs de openbare weg te 
venten t.b.v. een promotiecampagne voor Nuon;

t/m 03-10 APV Collecte vergunning: Scouting Tiflo voor 
het verkopen van plantenbakken op 20 oktober 
2012;

t/m 10-10 APV Standplaatsvergunning: de verkoop van 
gegrilde kip op dinsdag bij het winkelcentrum 
Nieuw-Oosteinde, Poldermeesterplein;

t/m 12-10 RVV vergunning: tijdelijke ontheffing parkeer-
verbod Lijnbaan op 30 augustus 2012, vanaf 
12.00 uur;

t/m 12-10 Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8.4 
lid 2 Bouwbesluit 2012;

t/m 18-10 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Horn-
meer’;

t/m 18-10 Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Woon-
schepen’;

t/m 18-10 Verkeersbesluit 2012/11370-M&R;
t/m 19-10 Beeldkwaliteitskader parkmeer;
t/m 26-10 Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide 

procedure aan de Hornweg 233 te Aalsmeer;
t/m 27-11 Wijziging datum Bloemencorso.

servicepunt beheer en uitvoering 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.

Wijkraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl

afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuil-
leverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 25 september en 16 oktober 
2012.

gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl
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 JEUGDOVERLAST 

‘Bewoners en jongeren moeten elkaar 
leren kennen’ 
Jeugdoverlast is iets van alle tijden, opent burgemees-
ter Litjens het gesprek. “En op welke plek de jongeren 
ook hangen, ze zorgen overal voor overlast. Mensen 
gaan zich er nu eenmaal aan storen.” In Aalsmeer en 
Kudelstaart gaat het om ongeveer 35 jongeren, die deel 
uitmaken van verschillende groepen. Litjens: “In Kudel-
staart heeft een groep, die een aantal jaren geleden voor 
nogal wat overlast zorgde, inmiddels zijn weg gevonden. 
En daar heeft het jongerencentrum The Future zeker aan 
bijgedragen. Tegelijkertijd ontstaan er op andere plek-
ken weer andere groepen met andere 
jongeren.” 
De gemeente neemt de klachten van 
omwonenden zeer serieus, benadrukt 
Litjens. “Maar we kunnen als gemeen-
te niet alles oplossen. Het is vooral 
belangrijk dat bewoners en jongeren 
elkaar leren kennen. En dat bewoners 
zich veilig genoeg voelen om – op een 
rustige manier - de jongeren aan te 
spreken op hun gedrag, zonder dat 
ze daarna het mikpunt van pesterijen 
worden. Als je de moeite neemt om 
een praatje met onze jongeren te ma-
ken, merk je dat het meestal goedwil-
lende jongeren zijn die hun best doen iets van hun leven 
te maken.”
Ook vanuit de gemeente worden regelmatig pogingen 
gedaan de overlast te verminderen. Zo mogen jongeren 
op sommige plaatsen niet meer ‘hangen’. En vorig jaar 
bracht Litjens samen met de wijkteamchef van de politie 
een bezoek aan de ouders van overlastgevende jonge-
ren. “Als je met ouders in gesprek gaat, merk je dat de 
meeste ouders er hard aan werken om hun kind op de 
rails te houden. Maar dat lukt niet altijd. Ook hebben we 
afspraken gemaakt met de jongeren, onder andere om de 
overlast in het winkelcentrum Kudelstaart te beperken. 
Sommige jongeren nemen dan hun eigen verantwoorde-
lijkheid, bij anderen gaat dat moeilijker. Dat heeft ook 
vaak te maken met de thuissituatie. Ik moet toegeven 
dat de overheid op het gebied van de jeugdzorg steken 
heeft laten vallen. In 2014 zal de gemeente verantwoor-
delijk worden voor de jeugdzorg; dat zie ik als een kans 
om te kunnen werken aan verbetering van de jeugdzorg 
en dus ook aan de onderliggende oorzaken van jeugd-
overlast.”
 

 GREENPORT AALSMEER

‘Bereikbaarheid van Aalsmeer cruciaal’
Nederland telt vijf zogenaamde Greenports, tuinbouw-

gebieden van nationaal belang. Greenport Aalsmeer 
is het grootste wereldhandels- en kenniscentrum voor 
bloemen en planten met in het hart bloemenveiling 
Aalsmeer. Burgemeester Litjens: “We willen het bedrijfs-
leven, overheden en de wetenschap laten zien hoeveel 
waarde Greenport Aalsmeer heeft. Ook bijvoorbeeld voor 
een stad als Amsterdam. En daarbij boeken we langza-
merhand resultaat: Voor het eerst in de geschiedenis is 
Flowers & Food een beleidspeerpunt van de gemeente 
Amsterdam. Wij zijn als gemeente meester in logistiek 
en handel en de ligging van Aalsmeer, vlakbij Schiphol 
en Amsterdam, is natuurlijk ideaal. Die positie willen we 
graag behouden. Maar de bereikbaarheid over de weg 
blijft een bedreiging. We kijken daarom reikhalzend uit 
naar de opening van de nieuwe N201.”

Pieter Litjens en Loek Hermans, voorzitter van 
Greenport Holland, brengen een bezoek aan 
kwekerij Vireõ-HPD Potplanten in De Kwakel.

 FINANCIËN

‘Op tijd geanticipeerd op bezuinigingen’
Alle gemeenten in Nederland krijgen vanaf 2013 minder 
geld van het Rijk. Tegelijkertijd krijgen zij steeds meer 
taken toebedeeld. Litjens: “Wij hebben als gemeente al 
in een vroeg stadium rekening gehouden met de aan-
komende bezuinigingen en veranderingen. In het inno-
vatietraject Investeren, vernieuwen en renderen hebben 
we voorstellen gedaan om structureel 5 miljoen euro te 
bezuinigen, waarvan we 1 miljoen euro opnieuw inves-
teren. We hebben dit gedaan vanuit een nieuwe visie, 
waarbij we uitgaan uit van de kracht van de samenle-
ving. De centrale vraag daarbij is: hoe kunnen we op een 
andere manier hetzelfde effect bereiken? We hebben ook 
allerlei organisaties een rol gegeven in deze discussie. 
En dan zie je dat daar heel mooie ideeën uitkomen. Een 
goed voorbeeld is zwembad De Waterlelie. Door de ex-
ploitatie scherp tegen het licht te houden en alle varian-
ten te bestuderen, kunnen we het zwembad openhouden 
en zo een mooi aanbod behouden. Overigens hebben we 

De eerste helft van de collegeperiode zit erop. Wat hebben burgemeester en wethouders 
van Aalsmeer de afgelopen periode bereikt? Wat ging goed, wat viel tegen en waaraan 
moet in de volgende twee jaar nog hard worden gewerkt? De komende vier weken maken 
alle portefeuillehouders de tussenstand op. Scheidend burgemeester Pieter Litjens bijt 
het spits af. “We hebben ons tijdig voorbereid op de bezuinigingen vanuit het Rijk.”

bij alle maatregelen een ondergrens aangegeven: men-
sen die niet zonder hulp kunnen, kunnen op ons blijven 
rekenen.”  

 AMBTELIJKE INTEGRATIE 
 AMSTELVEEN - AALSMEER

‘Aalsmeer blijft een zelfstandige 
gemeente’
Ook de samenwerking met Amstelveen komt voor een 
deel voort uit de noodzaak om te bezuinigingen. De ge-
meente Aalsmeer gaat hiermee jaarlijks 1,4 miljoen euro 
besparen. “Daarnaast beschikken we als gemeente over 
een kwetsbaar ambtelijk apparaat”, licht Litjens toe. “We 
wilden niet wachten tot het water ons aan de lippen 
staat, maar vanuit onze kracht zoeken naar een oplos-
sing. De ambtelijke integratie met Amstelveen, die op 1 
januari 2013 start, is de manier om de kerntaken ook in 
de toekomst goed uit te voeren. Het aankomende halfjaar 
gebruiken we om de opdrachtgeversrol goed in te vullen. 
Dat is best een ingewikkelde klus.” 
Hoewel het college van Amstelveen 
voor veel uitvoerende taken verant-
woordelijk wordt, behoudt Aalsmeer 
haar eigen beleidsvrijheid. Litjens: 
“Om dit te borgen werken we nu aan 
een mandaatregeling, waarin staat 
welke bevoegdheden we in Aalsmeer 
willen behouden, zoals de mogelijk-
heid om een noodverordening uit te 
vaardigen. Verder moet het Aalsmeer-
se college de zeggenschap houden 
over besluiten die grote groepen men-
sen aangaan of aanzienlijke fi nanciële 
consequenties hebben. Ook strategi-
sche besluiten dienen in Aalsmeer te worden genomen. 
Ondanks de ambtelijke integratie blijft Aalsmeer immers 
een zelfstandige gemeente.”

Pieter Litjens en VVD-wethouder in Amstelveen 
Herbert Raat ondertekenen het sociaal plan voor 
de Aalsmeerse ambtenaren.  

 AFSCHEID VAN HET AMBT, 
 NIET VAN AALSMEER

‘De gemeentelijke organisatie heeft 
nu rust nodig’
Op 19 september neemt Pieter Litjens na vijf jaar af-
scheid als burgemeester van Aalsmeer om plaats te ne-

men in de Tweede Kamerfractie van de VVD. Voor veel 
mensen kwam zijn besluit als een teleurstelling. Litjens: 
“Ik kijk met veel plezier terug op mijn jaren als burge-
meester van Aalsmeer. Dit college en de raad heb ik echt 
als één team ervaren, dat bovendien zeer actiegericht 
was en lastige discussies en beslissingen niet uit de weg 
ging. En als het moeilijk werd, was dat alleen maar een 
aanleiding om nog harder aan de slag te gaan.” 

Maar waarom dan toch deze beslissing? 
“Ik ben een ongeduldig mens en gedij het beste als 
ik verandering op gang kan brengen. Na de ambtelijke 
integratie met Amstelveen heeft de gemeentelijke or-
ganisatie een periode van rust en consolidatie nodig. 
Daar hoort een ander type bestuurder bij. In de Tweede 
Kamer hoop ik - samen met andere Tweede Kamerleden - 
de ervaring die ik in Aalsmeer heb opgedaan te kunnen 
gebruiken om goede en bruikbare regels op te stellen. 
Overigens zal ik met mijn gezin Aalsmeer niet verlaten, 
we hebben het hier veel te leuk. We hebben Aalsmeer 
echt in ons hart gesloten.”

Burgemeester Litjens ontvangt het 
Zweeds koningspaar.  

COLLEGE MAAKT TUSSENBALANS OP

Burgemeester Litjens: ‘Gemeente kan niet alles oplossen’

Anja Geldermans

Litjens verwelkomt Lotte Berbee, 
de 30. 000ste inwoner van Aalsmeer.




